
   
 

Deklaracja uczestnictwa 
 

w warsztatach realizowanych w ramach projektu 
pt. „Warsztaty na szlaku pracowni ginących zawodów”. 

 
Organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej. 

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
 na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. 

 

Metryczka uczestnika 
 

1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………………………… 
 

3. Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Telefon ………………………….…………e-mail: …………………………………………………………………. 
 

Ja niżej podpisany/a deklaruję chęć uczestnictwa w w/w projekcie w następujących warsztatach  
( zaznaczyć x przy odpowiedniej pozycji w tabeli poniżej ): 
 

Lp. Nazwa warsztatów Zaznacz X 

    1. Warsztaty zdobnicze – pisanki wielkanocne 
 

 

2. Warsztaty zdobnicze – palmy wielkanocne 
 

 

3. Warsztaty zdobnicze – wykonywanie pająka lubelskiego 
 

 

4. Warsztaty zdobnicze – ozdoby bożonarodzeniowe 
 

 

5. Warsztaty filcowania 
 

 

6. Warsztaty koronkarskie 
 

 

7. Warsztaty plecionkarskie 
 

 

8. Warsztaty tkackie  
 

 
 



 
 
 
 
Skąd dowiedziałaś/eś się o projekcie (zaznacz x przy odpowiedniej pozycji w tabeli poniżej): 
 

1. Plakat 
 

 

2. Strona internetowa Gminnego Ośrodka Kultury w Białej 
Podlaskiej 

 

3. Strona internetowa Urzędu Gminy Biała Podlaska 
 

 

4. Prasa, radio 
 

 

5. Inne (prosimy podać jakie) …………………………………... 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 

 

 
Deklarując chęć przystąpienia do projektu wyrażam zgodę na wypełnianie ankiet ewaluacyjnych w 

trakcie i po realizacji projektu oraz publikację dokumentacji zdjęciowej z zajęć w mediach tradycyjnych  i 
elektronicznych.  
Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. 
Oświadczam, iż mój stan zdrowia pozwala mi uczestniczyć w wybranych przeze mnie zajęciach oraz jestem 
świadomy/a zagrożeń, jakie mogą wystąpić podczas uczestnictwa  w projekcie i w razie ich wystąpienia nie 
będę rościć żadnych praw w wyniku tych zdarzeń.  
Oświadczam, że w dniu podpisania deklaracji mam ukończone ……………… lat oraz jestem 
(aktywny/nieaktywny)* zawodowo, długotrwale bezrobotny, posiadam orzeczenie o niepełnosprawności. 
 
 
 
 
………………………………………..                                                 ……………………………………………………………. 

/Miejscowość, data/             /Czytelny podpis uczestnika projektu/ 

*niepotrzebne skreślić 

W dniu 25.05.2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). W związku z powyższym informujemy o 
przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej, ul. Prosta 31, 
21-500 Biała Podlaska. Proszę zapoznać się z klauzulą informacyjną dla uczestników Projektu. 

 
 
 
 



 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

Zgodnie z obowiązkiem wyrażonym w art. 13 RODO, podaje się szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania 
Państwa danych osobowych: 

1. Przetwarzanie danych osobowych w ramach realizowanego Projektu odbywa się zgodnie z postanowieniami 
umowy o dofinansowanie Projektu.  

2. Administratorem danych osobowych i podmiotem przetwarzającym dane osobowe wyłącznie w celu realizacji 
Projektu jest Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej - jako beneficjent. 

3. W Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Podlaskiej wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można 
skontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w następujący sposób:  
a) elektronicznie: e-mail: iod@gokbp.pl, 
b) listownie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Dane osobowe”. 

4. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji Projektu, oraz dokumentacji 
dotyczącej przetwarzania danych osobowych uczestników Projektu jest Koordynator Projektu. 

 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestników, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO: 
 

1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu w szczególności potwierdzenia 
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i 
sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Projektu „Warsztaty na szlaku 
pracowni ginących zawodów”. 

2. Dane osobowe mogą zostać przekazane instytucji powierzającej realizację w/w projektu czyli Urzędowi 
Marszałkowskiemu Województwa Lubelskiego w Lublinie. 

3. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie 
Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. 

4. Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie 
Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach Projektu 
„Warsztaty na szlaku pracowni ginących zawodów”. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane 
podmiotom przetwarzającym je na rzecz administratora oraz organom lub podmiotom publicznym 
uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom 
ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 1. 
6. Dane osobowe zostaną poddane anonimizacji niezwłocznie po ustaniu ich przydatności. 
7. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udzielenia realizacji działań w Projekcie. 
Uczestnikowi projektu przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

1. Prawo dostępu do treści swoich danych,  
2. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze względu na Pani/Pana 

szczególną sytuację,  
3. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
4. Prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia 

niekompletnych danych osobowych.  
5. Prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez 

Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania. 
6. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
7. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do 

ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO. 
 
 
  

………………………………………..           …………..……………………………………………………. 
      Miejscowość, data        czytelny podpis uczestnika projektu 
 

mailto:iod@gokbp.pl

